Veri sayfası

HP 250 G2 Dizüstü Bilgisayar
Bu uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar
ile gereken tüm bağlantılar elinizin
altında. Intel teknolojileri, gereken
çoklu ortam araçları ve Windows
8.1 ile tüm işlerinizi halledin. Mat
siyah renkli, dayanıklı kasa, dizüstü
bilgisayarınızın günlük kullanımda
zarar görmesini önler.
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HP, Windows ürününü önerir.
Mobil kullanım için üretilmiştir.
HP 250 ile hareket halindeyken de işlerinizi halledebileceğinizi bilmenin rahatlığını yaşarsınız. Sağlam kasası dizüstü
bilgisayarı korur ve size yakışacak şekilde profesyonel görünmesini sağlar.
HP 250'yi toplantılardan yanınızdan ayıramayacaksınız. Taşınabilirlikten taviz vermeden 39,6 cm (15,6") diyagonal
HD2 ekranda mükemmel görüntü kalitesinin tadını çıkarın.
İş amaçlı kullanım için güçlendirilmiştir.
Intel’in 3. nesil Core i3/ Pentium veya Celeron çift çekirdekli işlemcileriyle projelerinizi kolayca tamamlayın.3
Intel'in tümleşik grafik kartı sayesinde dizüstü bilgisayarınızı yavaşlatmadan göz alıcı görseller geliştirin.
Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN2 ile internet üzerinden iş arkadaşlarınıza bağlanın ve ofisinizden veya favori erişim
noktanızdan e-posta gönderip alın.
Ekstra özellikler deneyiminize değer katar.
Bilgisayar ve dokunmatik teknolojiler konusunda dünya lideri olan HP, şimdi iş gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde
tasarlanan tüm ürünlerinde Windows 8.1 Pro'yu sunmaktadır. Verilerinizi ve aygıtlarınızı korurken kurumsal
standartlarda güvenlik elde edin. Windows 8.15 deneyiminiz.
Office Satın Alın.
Önceden yüklenmiş yazılımları kullanarak, eğitimlerden satış videolarına kadar, yüksek kaliteli tüm çoklu ortam
içeriklerini doğrudan dizüstü bilgisayarınızda görüntüleyin. Altec Lansing hoparlör sıra dışı bir dinleme deneyimi
sunar.
HDMI bağlantı noktası3 aracılığıyla daha büyük harici HD2 ekranlara bağlanarak sunumlarınızın ayrıntılarını sergileyin.

Veri sayfası

HP 250 G2 Dizüstü Bilgisayar

HP, Windows ürününü önerir.

İşletim Sistemi

Windows 8.1 64
Windows 8.1 Pro 641
Windows 7 Professional 64 (Windows 8,1 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)13
FreeDOS

İşlemci ailesi

Intel® Core™ i3 işlemci; Intel® Pentium® işlemci; Intel® Celeron® işlemci2

Işlemci

Intel® Celeron® N2810, Intel® HD Graphics ile (2 GHz, 1 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i3-3110M, Intel HD Graphics 4000 ile (2,4 GHz, 3 MB
önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Pentium® N3510 Intel HD Graphics ile (2 GHz, 2 MB önbellek, 4 çekirdekli)2

Yonga kümesi

Mobile Intel® HM76 Express; Intel® SoC (yonga seti işlemciyle tümleşiktir)

Bellek

En fazla 16 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM3,4
Bellek yuvaları: 2 SODIMM

Dahili Depolama

320 GB en fazla 1 TB SATA (5400 rpm)5

Yükseltme Yuvası

DVD+/–RW SuperMulti DL

Ekran

39,6 cm (15,6 inç) diyagonal LED arkadan aydınlatmalı HD yansımasız (1366 x 768)

Grafik

Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı 4000; Intel® HD Grafik Kartı; Ayrı: Nvidia 820M (1 GB ayrılmış DDR3) (Değiştirilebilir Grafik)11,12

Ses/Görüntü

Yüksek Tanımlı Ses desteği; Tümleşik Stereo Hoparlör; Tümleşik mikrofon; Kulaklık/mikrofon ortak girişi

Kablosuz Desteği

802.11b/g/n (1x1) WiFi; Bluetooth® 2.1; Bluetooth® 4.07,8,9

İletişim

Realtek Ethernet (10/100)

Genişletme Yuvaları

1 SD

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

1 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 HDMI; 1 VGA; 1 AC güç kaynağı; 1 RJ-45; 1 stereo mikrofon girişi/kulaklık çıkışı kombinasyonu10

Giriş Cihazı

Tam boyutlu klavye; sayısal tuş takımı
Sol ve sağ tıklatma işlevleri olan iki parça seçim düğmeli dokunmatik yüzey; Çoklu dokunma hareket simgeleri desteklenir
HD Webcam11,14

Yazılım

Office Satın Alın; Recovery Manager Installer; Cyberlink Youcam DE; Cyberlink Power DVD (belirli modellerde bulunur); Windows 8.1 Kullanmaya Başlayın

Güvenlik

Güvenlik Kilidi yuvası (kilit ayrı olarak satın alınmalıdır)

Boyutlar

37,84 x 25,92 x 2,81 cm

Ağırlık

2,5 kg ağırlıktan başlar

Güç

65 W Akıllı AC adaptörü (tümleşik); 90 W Akıllı AC adaptörü (bağımsız)

Pil Tipi

4 hücreli (41 WHr) Lityum İyon; 3 hücreli (31 WHr) Lityum-İyon

Garanti

1 yıllık sınırlı garanti (yükseltme seçenekleri mevcuttur, ayrıca satılır), birincil pil için 1 yıllık garanti
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP 3005pr USB 3.0 Bağlantı
Noktası Çoğaltıcısı

Her gün ihtiyaç duyduğunuz her şey, tek bir basit bağlantıyla elinizin altında. HP 3005pr USB 3.0 Bağlantı Noktası
Çoğaltıcısı, bizim, platformdan bağımsız olan en üst düzey ortak kullanım masası çözümümüzdür. Sadece tek bir USB 3.0
kablosuyla çevrimiçi olun, her gün kullandığınız USB aygıtlarının (altı adede kadar) hemen kullanıma hazır olmasını
sağlayın ve iki harici ekran bağlantısı sayesinde verimliliğinizi artırın.

Ürün numarası: H1L08AA

HP Ultraslim Anahtarlı Kablo
Kilidi

HP Ultraslim Anahtarlı Kablo Kilidi ile HP Ultrabook™ veya dizüstü bilgisayarınızı hızlı ve kolay bir şekilde koruma altına
alın.

HP 45W Akıllı AC Adaptörü

Hafif ve çok yönlü HP 45W Akıllı AC Adaptör ile gün boyu verimli olun ve elinizin altında ek bir adaptör bulundurun.

3 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, 3 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım hizmeti alın
Ürün numarası: UK703E

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Ürün numarası: H4D73AA

Ürün numarası: H6Y88AA
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Dipnotlar
Kablosuz erişim noktası ve Internet hizmeti gereklidir, ancak bunlar ürüne dahil değildir. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.; 2 HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.; 3 Birden Çok Çekirdek
teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Intel® mimarisinde 64-bit bilgisayar işlemleri,
Intel® 64 mimarisi için etkinleştirilmiş işlemci, yonga kümesi, BIOS, işletim sistemi, aygıt sürücüleri ve uygulamalarına sahip bilgisayar sistemi gerektirir. İşlemciler, Intel® 64 mimarisi özellikli BIOS olmadan çalışmaz (32 bit
çalışma dahil). Performans, donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in kullandığı ürün numaralandırma sistemi daha yüksek performansı gösteren bir ölçü değildir.; 4 Ayrı olarak veya
isteğe bağlı ek özellik olarak satılır.; 5 Bazı özellikler tüm Windows 8.1 sürümlerinde mevcut değildir. Sistemler, Windows 8.1 tarafından sunulan işlevlerden tam olarak yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrı olarak
satın alınan donanım, sürücü ve/veya yazılım gerektirebilir. Bkz. http://www.microsoft.com.
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Teknik özellikler yasal uyarılar
Bazı özellikler tüm Windows 8 sürümlerinde mevcut değildir. Sistemler, Windows 8 tarafından sunulan işlevlerden tam olarak yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrı olarak satın alınan donanım, sürücü ve/veya
yazılım gerektirebilir. Ayrıntılar için bkz. http://www.microsoft.com.; 2 Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya
yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Intel® mimarisinde 64 bit bilgisayar işlemleri, Intel® 64 mimarisini destekleyen bir işlemci, yonga kümesi, BIOS, işletim sistemi, aygıt sürücüleri ve uygulamalara sahip bir bilgisayar
sistemi gerektirir. İşlemciler, Intel® 64 mimarisini destekleyen bir BIOS olmadan çalışmaz (32 bit çalışma da dahil). Performans, donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in
numaralandırma sistemi performans ölçüsüne göre değildir.; 3 En yüksek çift kanal performansı için her iki bellek yuvasında da aynı boyutta ve hızda SODIMM'ler olması gerekir.; 4 Maksimum bellek kapasiteleri, Windows
64 bit işletim sistemleri veya Linux varsayılarak hesaplanmıştır. Windows 32 bit işletim sistemlerinde, 3 GB'nin üstündeki bellek miktarı sistem kaynak gereksinimleri nedeniyle tamamen kullanılamayabilir.; 5 Sabit
sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha düşüktür. Sistem kurtarma yazılımı için 36 GB'ye kadar (Windows 8.1 için) disk sistemi ayrılmıştır.; 6 Çift katmanlı diskler, tek katmanlı disklerden
daha fazla veri depolar. Ancak, bu sürücü ile yazılan çift katmanlı diskler var olan birçok tek katmanlı DVD sürücüsü ve yürütücüsü ile uyumlu olmayabilir. DVD-RAM'in, Tek Taraflı 2,6 GB/Çift Taraflı 5,2 GB – Sürüm 1.0
ortamlardan okuyamadığını ve bu ortamlara yazamadığını unutmayın. Telif hakkı korumalı materyalleri kopyalamayın.; 7 Kablosuz erişim noktası ve Internet hizmeti gereklidir ve ayrı olarak satılır. Kullanılabilir genel
kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.; 8 Linux işletim sisteminde Bluetooth™ 2.1 kullanılabilir. Bluetooth™ 4.0 yalnızca Windows 8 işletim sisteminde kullanılabilir.; 9 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.; 10 HDMI
kablosu ayrı olarak satılır; 11 HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.; 12 Paylaşılan grafik belleği, video performansı için sistem belleğinin bir bölümünü kullanır. Video performansına atanan sistem belleği, diğer
programlar tarafından başka amaçlarla kullanılamaz.; 13 Bu sistem Windows 7 Professional yazılımı önceden yüklü olarak gelmektedir ve Windows 8.1 Pro yazılımı için gerekli lisans ve ortamlar ile birlikte satışa
sunulmuştur. Windows yazılımının aynı anda yalnızca bir sürümünü kullanabilirsiniz. Sürümler arası geçiş yapmak için bir sürümü kaldırıp diğerini yüklemeniz gerekir. Verilerinizi kaybetmemek için işletim sistemlerini
kaldırma ve yükleme işlemlerinden önce tüm verilerinizi (dosyalar, fotoğraflar, vb.) yedeklemeniz gerekir.; 14 Internet erişimi gereklidir.
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Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/notebooks
HP Mali Hizmetleri'nden Yararlanın

HP Mali Hizmetleri'nden yararlanarak kurumsal değeri artırmak ve rekabet üstünlüğü elde etmek için bir temel oluşturan yenilikçi teknolojileri hayata geçirin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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